
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde  

Dato: Torsdag den 2. juli 2020 kl. 17-18.45 

Hvor:  Randers Tennisklub  

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Hugo Bech (HB), Mikkel Krag (MK), Signe L. 

Christiansen (SLC) 

Afbud: Sussie H. Rasmussen (SR), Sicco Steenhuisen (SS), Ullits (CEUC) 

Forplejning: Klubben sørger for sandwich samt øl/vand    

 

Dagsorden og referat 
 

1. Valg af referent  

LE valgt som referent.  
2. Godkendelse af seneste referat – Skype møde den 1. april  

Godkendt uden anmærkninger.  
3. Padel projekt indendørs – status v/LE  

Ekstraordinær Generalforsamling – dato og indkaldelse v/LE  
Tidslinje ift. projektet v/LE  

Arena Randers har desværre meddelt at Annekshallen bliver udlejet til anden side. De har 
arbejdet med alternative placeringer, men ingen af dem er attraktive desværre (for lavt til loftet). 
LE har dialog med kommercielle aktører i Randers og dette kan være et brugbart alternativ. 

Opbakning fra bestyrelsen til at arbejde videre med mulige løsninger. Flere af de potentielle 

projekter i foreningsregi kan kun realiseres, hvis der opnås adgang til indendørs baner 
(specialskoler, Ældresagen, sindslidende, etc.). Så en mulighed for et projekt med fast leje på fx 2 
baner i X antal dage, etc.  

LE meddeler også Arena Randers at vi evt. er klar for Annekshallen om nogle år, hvis vi ikke har 

etableret baner til anden side.  
HB undersøger om der er andre mulige lejemål.  
LE undersøger om der er mulighed for kommunale tilskud.  

Det kan også overvejes om der kan etableres en ekstra udendørs bane. LE undersøger 

muligheden ift. bane 9 og udvidelse ned med Viborgvej.  

4. Corona forår – opsamling  
Medlemmer, træning, opstart v/ALLE  
Medlemsvækst både på Padel og tennis. Venteliste på Padel.  

God opstart på træning, godt styret med kommunikation via Jørgen Nørgaard.  

Træningsplaner opdateret og revideret i henhold til Corona anbefalinger.  

Status på diverse projekter:  
Ældresagen, Specialskoler, etc.  

Projekter udsat til efter sommerferien, hvor nogle af dem rulles i gang.  



 

 

 

5. RTK fødselsdag den 22/8 – opdatering og ideer  

Årets Ildsjæl, etc.  
LE sender opgaveliste til bestyrelsen.  
MK har også mulighed for at være deltagende i arbejdet omkring dette.  

Jubilæumsskrift – LE har fået forespørgsel.  
Arne Wang, Signe og Jørgen bliver kørt i stilling.  

Interviews med relevante personer: Niels Rokkjær (træner), Lars Elkjær (forord), Torben Hansen 
(borgmester), Kell Glumsøe (medlem), sponsor (Randers Sport) 

LE laver dropbox deling med Signe og Jørgen.  
Deadline for materialet og jubilæumsskrift er primo august, da den skal være klar og trykt senest 
pr. den 17/8.  

6. Organisering af Talent-/eliteområdet og opgaver i denne forbindelse – oplæg fremsendt v/LE  
Kort drøftelse af dette.  

En lille gruppe spillere koster klubben en del midler. LE har lavet oplæg, hvor Talent-

/Eliteområdet bliver fragmenteret, så det er nemmere at se omkostninger, indtægter/tilskud ift. 
området. Bestyrelsens holdning er at området skal være omkostningsneutralt – når man har 
fradraget fællesomkostninger, ”mistet baneleje”, bolde, etc.  

SS får stafet ift. et oplæg. Talent-/Eliteområdet bør have sit eget udvalg og have en repræsentant 

i bestyrelsen ift. dette.  
Derudover skal alle forpligtelser omkring møde, seminarer/workshops og andet varetages af 
Talent-/Eliteudvalget samt Alexander.  

7. Træningsplan indendørs 2020-2021 – oplæg v/trænerstab (JN).  

Det videre forløb med træningsplanen.  

JN har lavet et udkast til fordeling af timer, etc. 
LE, SHR, SS får oplæg – JN og trænerstab arbejder videre med oplægget.  
Endeligt forslag til træningsplan skal være færdig senest pr. 1/9.  

HB nævnte at der er en udfordring ift. fast booking søndage. LE tager dette med videre.  
8. Åbent Hus den 9/8 – tovholdere?  

HB og MK hjælper til denne dag. Kl. 10-13  

LE afstemmer med JN ift. dette og får klubben tilmeldt.  
9. Årsplan for 2020-21 og 2021 – datoer til kalender v/ALLE  

Datoer for primo 2021 fastlægges. LE kommer med forslag til bestyrelsesmøde og 

generalforsamling primo 2021. Se udvidet mødekalender på omstående side.  
10. Eventuelt  

Intet at bemærke.  

SHR – i givet fald en padel bane mere – har det været overvejet at skifte navn. Ikke umiddelbart, 
da tennis fortsat er vores primære ”DNA”, men dette kan naturligvis ændre sig henover de 

kommende år.  
SHR – oplæg omkring velkomst/introaften for nye medlemmer. SHR kontakter JN om dette.  

 

 

 



 

 

 

 

Datoer til kalender: 
29/6-1/7 Sommercamp juniorer – åben for andre klubber/gæster 
5-7/8 Sommercamp juniorer – åben for andre klubber/gæster  
9/8 Åbent Hus RTK – JN, HB og MK 
16/8 Motionist Doubletræf – JTU og andre klubber  

18/8 Sensommer Turnering – Seniorafdelingen  
22/8 RTK jubilæumsfejring  
26/8 Spil og Spis  
6/9 Senior Motionist Camp – JTU og andre klubber 

11-13/9 Gudenå Cup – Jubilæumsturnering  
23/9  Spil & Spis 
26/9-3/10 Tyrkiet Camp  

29/10 Vinsmagning v/Jysk Vin 

 
 

Mødekalender – bestyrelse:  

August Evt. bestyrelsesmøde ift. Padel projekt  

14/9 Bestyrelsesmøde 

14/11 RTK seminar – Idrættens Udviklingscenter   
23/11 Bestyrelsesmøde og julefrokost   

 
Forslag 2021 (datoer bekræftes snarest):  

18/1 Bestyrelsesmøde  
22/2  Generalforsamling  

24/4 Standerhejsning  
8/5 Tennissportens Dag – Åbent Hus  

 
 

 

 


